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FRÅGOR OCH SVAR - från konferensen:  

Vuxna pratar cannabis och andra droger med ungdomar  
Datum för konferensen: 3 maj, UKK, Uppsala, år 2019 

Länsstyrelsen i Uppsala har tillsammans med centralförbundet för alkohol och 
narkotikaupplysning samordnat och fördelat frågor och svar. Frågorna är 
ställda via ett digitalt verktyg och föreläsarna och några andra har försökt att 
besvara dessa utifrån bästa förmåga. 

Länsstyrelsens ANDT-samordnare Anna Haid förtydligar syftet med detta 
dokument: Materialet ska ses som ett komplement till dagen. Dessa svar är på 
inga sätt heltäckande men en del av konferensdokumentationen och ett 
underlag i det fortsätta arbetet. Vissa frågor kunde ingen av oss svara på. 

Svaren är sammanställda av Anna Haid, Länsstyrelsen Uppsala län 19-06-03 
 
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning  

(Ulf Guttormsson, forskare och utredare och Kristofer Odö, samordnare) 
  
Varför klassas inte alkohol som en drog likt andra olagliga droger?  
Alkohol klassas som drog men, som du antyder, en laglig sådan. Detta är en demokratisk 
fråga som det bland annat har folkomröstats kring under tidigt 1900-tal. Svenska folket vill ha 
en reglerad alkoholförsäljning med en särskild alkohollag som behandlar sådant som 
åldersgränser, skatter, tillgänglighet, tillverkning osv.  
 
 Hur kommer det sig att cannabis ”hälsopreparat” är godkända i Sverige? Borde inte 
det va förbjudet. Tex: olika hudkrämer, vätska till E-cigarretter?                                            
Det är inte cannabisplantan i sig som är narkotikaklassad utan växtens psykoaktiva ämnen 
(exempelvis ”THC”). Lagliga cannabisprodukter som är kontrollerade och godkända i Sverige 
har ingen narkotisk effekt och kan inte heller omvandlas för detta.  

Hur fungerar passiv rökning av cannabis? Det finns forskning som gör gällande att 
mätbara halter THC kan lagras i kroppen efter vistelse i dåligt ventilerade utrymmen med 
cannabisrök. Hur höga de mätbara nivåerna blir står då i förhållande till hur stark cannabis 
som röks och hur länge personen utsätts. Om en ungdom hävdar att hen ofrivilligt fått i sig 
sidorök så bör man förhålla sig skeptisk till det. Här kan man läsa mer: 
http://cmajopen.ca/content/5/4/E814.full   

Hur vanligt är det med LSD? Stämmer det att man sitter barnvakt när man kollar så 
ingen stör"? Det är ytterst ovanligt. I den senaste undersökningen av skolelevers drogvanor 
från CAN var det ca 1 % av eleverna i åk 9 och drygt 1 % av eleverna i gymnasiets år 2 som 
rapporterade att de använt LSD någon gång. Detta är alltså en nationell undersökning. Den 
som använder LSD behöver ha en lugn och harmonisk miljö runt sig för att minska risken för 
en hemsk rusupplevelse. Ruset från LSD och andra hallucinogener är mycket oberäkneligt 
och användaren riskerar i värsta fall att befinna sig i en mycket skrämmande och ångestfylld 
upplevelse under en lång tid. Kan vara mer tryggt att ha någon nykter person i sin närhet 
som ”sitter vakt”. Vad detta kallas är olika från kompisgäng till kompisgäng.  

http://cmajopen.ca/content/5/4/E814.full
http://cmajopen.ca/content/5/4/E814.full
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Vad ska man göra när föräldrar inte har förmågan att jobba med förtroende m.m.? Det 
är en mycket svår och viktig fråga. Det är Socialtjänsten i kommunen som har skyldighet och 
bäst möjlighet att utreda föräldraförmågor och barn, unga och familjers behov av stöd och 
hjälp. Det ser olika ut vilken typ av insatser som kan erbjudas till familjer som behöver arbeta 
med föräldraförmågor. En kan alltid ringa till socialtjänsten och konsultera anonymt; utan att 
nämna familjens namn. För att få vägledning kring vad man kan eller måste göra. De flesta 
som arbetar med barn och unga har anmälningsskyldighet när det kommer till oro för barn 
som riskerar fara illa. Om man arbetar inom socialtjänsten och funderar kring detta så kan 
man exempelvis läsa mer här: 
https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten   
 
Om målet är nollvision även mot tobak för ungdomar, varför är inte målet detsamma 
för alkohol? Signalerar inte det att vuxna tycker det är okej annars trots att båda 
skadar & är beroendeframkallande? Jo, så är det. Alkohol har en särställning i lagen bland 
drogerna. Vuxna får exempelvis bjuda underåriga på en försvarlig mängd alkohol för förtäring 
på platsen under ordnade former. Se alkohollag 3 kap. 9 par. 3 st. I regeringens ANDT- 
strategi står följande att läsa: Mål 2 - Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, 
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. Detta 
handlar alltså dels om hur lagen är konstruerad och hur alkohol anses vara accepterat som 
en del av landets kultur. Det övergripande målet i ANDT- strategin tar fasta på att minska de 
medicinska och sociala skadorna som orsakas av alkohol.  

Vad innebär pao-effekten? Sorry över 25 år vill veta. Kristofer på Drugsmart nämnde 
Paow i sammanhanget om Drugsmartbesökarnas intresse för kokain. Paulina ”Paow” 
Danielsson är känd från en dokusåpa och influencer i sociala medier. Paow pratade nyligen 
om sitt eget och andra kändisars kokainanvändande i media och har fått kritik för hur tanklöst 
hon förhåller sig som förebild för barn och ungdomar. Man kan även tala om ”Fredrik 
Söderholm-effekten” om man vill, men det är lite långt.  

Syns det i kissprov om man rökt olja med thc i e-cig? Ja, det är just THC halten i urinen 
som ger utslag. Sedan spelar det ingen roll hur man tillför THC till kroppen.  

Det drogliberala bland ungdomen hur möter man det? Här måste man som vanligt utgå 
ifrån varje enskild individ eller grupp. Jag tänker att man som vuxen måste försöka skilja på 
vad som handlar om droganvändande, dåligt mående, liberala idéer runt ungdomen och 
liberala idéer hos ungdomen. Gå inte in i argumentation med ungdomarna utan försök att 
tänka kring vad som kan ligga bakom. Tänk inte att det finns någon argumentationstävling att 
vinna eller förlora utan återkom efter att ha tänkt, planerat och konsulterat kollegor, föräldrar 
och samverkanspartners. Lär ungdomar hur man samtalar och diskuterar saker på ett bra 
sätt, hur man tar reda på fakta av god kvalitet och vart man kan vända sig med sina frågor 
och funderingar. Välkommen att ställa frågor på www.drugsmart.com/fa-hjalp     
 
Ser man något utfall av legaliseringen i Canada? De första siffrorna antyder att 
användandet har ökat i befolkningen men sedan är det svårt att uttala sig kring vad som är 
en effekt av att folk är mer benägna att svara kring frågor om lagliga droger. Bra information 
och statistik finns att läsa här: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-
m2019032-eng.htm   
 
Vad finns det för risker i att statistiken missat de elever som inte närvarar vid 
enkätfrågor i skolan? På individuell, regional och nationell nivå? Resursmässigt?  
 
Det är naturligtvis en viktig fråga. Vi vet att sådant som skolk, låga studieresultat och att inte 
fullfölja gymnasiestudier hänger samman med riskbeteenden så som droganvändning. 
Gruppen är dock relativt liten och stabil i antal individer över åren varför trender ändå går att 

https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten
https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten
http://www.drugsmart.com/fa-hjalp
http://www.drugsmart.com/fa-hjalp
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2019032-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2019032-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2019032-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2019032-eng.htm
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utläsa. Men vi utgår alltså ifrån att vi har en viss underrapportering, särskilt av 
narkotikaanvändning.  
 
Det känns viktigt att analysera siffror i relation till vad som hände i samhället under 
olika tidsperioder. Kan Non smoking generation kampanjen ha haft betydelse för 
nedgången under 80 talet?  
 
Ja och nej. Det går inte att tillskriva någon enskild kampanj en så stor betydelse som 
föreslås. När forskare arbetar med statistiska datamaterial så kan de pröva olika faktorers 
betydelse för ett visst fenomen. Det är dock sällan eller aldrig som man kommer fram till en 
enskild faktor som förklaring utan snarare en rad faktorer som samspelar med olika stor 
påverkansgrad vid sidan av varandra.  
 
Det är viktigt att inte sprida myten att ”alla” eller ”det ökar jättemycket” men: 
Tillgänglighet Attityder Sammanhang där man skulle kunna testa. Hur ser det ut? 
Ökat? Förändring?  
 
Mycket tyder på att tillgängligheten på cannabis har ökat. Detta är en faktor som brukar vara 
förknippad med ökat användande av andra droger, exempelvis alkohol. Fler ungdomar 
uppger att de blivit erbjudna att pröva eller att köpa narkotika idag än tidigare. Ungdomars 
riskuppfattning kring cannabis har även sjunkit på senare tid. Trots detta så ser vi ingen 
tydlig ökning av cannabisanvändning hos ungdomar över lag. Vi kan dock skönja en ökning 
av den grupp ungdomar som använder cannabis mer regelbundet. Angående sammanhang 
där man skulle kunna testa kan nämnas att det är svårt att mäta. Men om man utgår ifrån att 
ett vanligt sådant ”tillfälle” är vid fest med alkohol så kan man resonera utifrån det. Om vi tar 
det faktum att färre unga dricker alkohol idag och att de som gör det både dricker en mindre 
mängd och även mer sällan så kan man tänka sig att tillfällena har minskat över lag.  
 
Hur ärliga är ungdomarna när de svarar? Vågar man erkänna bruk av narkotika?  
 
Det finns helt klart de som är oärliga; ett ganska konstant antal elever över åren och de är 
inte så många som man kan tro. Ungefär 1% oseriösa sorteras bort när enkäterna ”rättas”, 
där vissa svar helt enkelt inte går ihop med varandra eller är uppenbart orimliga. De som 
svarar upplevs alltså över lag som ärliga, att de är intresserade av att fylla i sina svar och de 
upplever i hög grad att enkäten är anonym.  
 
Jag har tidigare hört att Sverige är självförsörjande på cannabis. Stämmer det? 
Polisen säger att 90% av cannabis i Sverige kommer från Marocko vilket talar emot 
det.  
 
90 % av haschet kanske kommer från Marocko, för marijuana finns det flera ursprungsländer 
liksom odling i Sverige, men inte ens på marijuana (som är lite ovanligare än hasch) är vi 
självförsörjande som land.  
 
Hur vanligt är det att vuxna ”festdrogar” med kokain m.m. Både hemma och på 
krogen?  
 
Det är svårt att mäta denna typ av illegala och oaccepterade handlingar i den vuxna 
befolkningen. Det är inte särskilt vanligt om man ser till den stora gruppen vuxna. Vanligare 
om man ser till unga vuxna. Vanligt om man tittar på en högriskmiljö så som exempelvis 
krogmiljö. Vad som kan sägas om kokain är att drogen på senare år har letat sig ut från 
storstadsmiljöerna och återfinns numera i alla Sveriges regioner där polisen rapporterar in 
prisuppgifter på narkotika. Mer om detta kan läsas i rapporten:  
https://can.se/Publikationer/rapporter/narkotikaprisutvecklingen-i-sverige-1988-2018/  
  

https://can.se/Publikationer/rapporter/narkotikaprisutvecklingen-i-sverige-1988-2018/
https://can.se/Publikationer/rapporter/narkotikaprisutvecklingen-i-sverige-1988-2018/
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Kopplingen rökning och droganvändning - rökningen minskar men droganvändningen 
ökar. Hur tänker man kring det?  
 
Detta är inget vi ser i CAN:s skolundersökningar. Här syns kraftiga nedgångar både gällande 
alkoholanvändande och rökning samtidigt som narkotika ligger förhållandevis stabilt under 
samma period. Så frågan är snarare varför cannabisanvändningen inte minskar i samma 
takt. Cannabis röks vanligen och man behöver följaktligen kunna röka för att använda drogen 
– det finns tydliga samband. Den största gruppen som har rapporterat erfarenhet av 
cannabis har använt drogen ett fåtal gånger och ett svar kan vara att det ser annorlunda ut 
kring nedgångar för oaccepterade beteenden som yttrar sig mer sällan och drivs av andra 
faktorer än just beroendetillstånd.  
 
Vad kostar cannabis?  
 
Hasch kostar ca 100 kr per gram och marijuana ca 120 kr per gram 2018 enligt polisens 
inrapporterade prisuppgifter.  
https://can.se/Publikationer/rapporter/narkotikaprisutvecklingen-i-sverige-1988-2018  

Frågor till aktörer i Uppsala län 

Polismyndigheten Region Mitt 
(Anna-Lena Pihl samordnare brottsförebyggande frågor) 

 
Varför har inte polisen större samarbete med skolan?  
Kan polisen arbeta på fler nivåer, även ”gatulagning”? 
 
Varför satsar inte polisen på gymnasiet? Det är ju lika viktigt som att ha en ansvarig 
polis på högstadiet. Tidigare har det funnits. 

 
Ett övergripande svar på alla dessa frågor: 
När det gäller polisen arbete med narkotika så arbetar vi som mycket brottsförebyggande det 
går gentemot ungdomar. Utifrån den gemensamma lägesbilden med kommunen finns en 
god kunskap kring problemet. Det innebär också att i arbetet har vi tydliggjort våra roller 
vilket innebär att polisen och kommunen har olika uppgifter i arbetet. I många av regionens 
medborgarlöften finns också det brottsförebyggande arbetet mot unga och narkotika med. 
Till dessa löften ingår handlingsplaner, som innefattar olika typer av åtgärder för att få god 
effekt i arbetet.  

Det är också viktigt att hela samhället tar ansvar för detta problem, vi måste alla ta ansvar 
och göra vad som är möjligt. Det innebär t.ex. att vi inte kan komma till en skola för att det är 
stökigt, utan måste utifrån inkomna uppgifter och anmälningar arbeta med det som är 
polisens uppdrag. Naturligtvis försöker vi hjälpa till när det är möjligt men utifrån vår roll och 
vårt ansvar.  

Uppsala kommun  
(Helena Nyberg, enhetschef för Ungdomscentrum Hilde Wiberg, verksamhetschef, Uppsala 
Ungdomsjour Råd & Stöd)  
 
Finns det goda exempel på samverkan mellan polis, socialtjänst och skola som visar 
på minskning av cannabisbruk? 
Samverkansmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) arbetar med tidigt förebyggande 
insatser samt att vid tidig upptäckt av cannabisbruk kan insatser som nödstopp och 

https://can.se/Publikationer/rapporter/narkotikaprisutvecklingen-i-sverige-1988-2018
https://can.se/Publikationer/rapporter/narkotikaprisutvecklingen-i-sverige-1988-2018
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föräldrarådslag sättas in så att vårdnadshavare i ett tidigt skede ges möjlighet att samverka 
med varandra.  

Finns det goda exempel på samverkan mellan polis, socialtjänst och skola som visar 
på minskning av cannabisbruk? 
Samverkansmodellen mellan socialtjänst och polis bygger på ett nära samarbete med direkta 
insatser i samband med gemensam polisinsats. Den unge som identifieras i missbruk möter i 
samband med intagning till polishuset också socialtjänst som på plats gör en 
förhandsbedömning om ev insats.  
 
Fantastiskt att ni lyckades minska användningen av rökheroin så drastiskt. Berätta 
mer om hur ni gjorde! Kan man göra samma sak med tramadol? Med cannabis? 
Insatserna och modellen fungerar lika bra på tramadol och cannabis då detta har varit en 
stor del av missbruksproblematiken ihop med rökheroinet. ”Uppsalamodellen” bygger på att 
polis och socialtjänst är två jämbördiga parter i insatserna. Det bygger på att ungdomarna får 
närvaro och förhandsbedömning av socialtjänst på plats i samband med att den inte tar med 
in till polishuset för provtagning. Ungdomen får också i direkt anslutning till insatsen tid för 
uppföljningssamtal på ungdomscentrum ihop med vårdnadshavare. 

Hur ställer sig Uppsala kommun och ungdomscentrum till att urinprover som lämnas i 
dagsläget bara övervakas och att någon inte är med på toaletten då dagens ungdomar 
hittat sätt att lämna andra personers urin? 
Alla som lämnar urinprov på Ungdomscentrum är kontrollerade så att de får ta av ytterkläder 
för att sköterskorna ska se ordentligt. Allt kontrolleras av sköterskorna genom en lucka och 
speglar som är strategiskt utsatta så att ungdomarna inte kan fuska. Annans urin är ofta 
kallare än eget och temperaturen kontrolleras alltid.  

             Region Uppsala                                                                                                               
(Carin Östling, utvecklingsledare för folkhälsa)  
 
Undersöker ni andt i lägre åldrar? 
Vi undersöker i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet 

Hur ska man höja deltagarantalet? I Enköping upplevs det som att det är lågt 
deltagande. 
Den totala svarsfrekvensen för 2019 är 67% vilket är en bra svarsfrekvens. För Enköping 
ligger den på 60%. Vi är medvetna om att Enköping har haft ett lågt deltagande och vi har 
haft kontakt med ansvarig skolchef också.  

Hur många skolor och elever erbjuds att delta i Liv och hälsa ung? 
Vi erbjuder alla skolor som har årskurs 7, 9 eller 2 på gymnasiet att vara med.  

Finns det några undersökningar som är gjorda per område? Det kanske är stor 
skillnad beroende på vilken område man bor i. Är det något ni har siffror på? 
Uppsala kommun får resultatet från undersökningen så att de kan brytas ner på 
områdesnivå. Det går även att bryta ner på skolnivå. Alla skolor som deltagit får sitt 
individuella resultat tillsammans med kommun och länssnitt.  

Screenas ungdomarna för ptsd? Hur många har det och vad får de för hjälp? 
Kan tyvärr ej svara på 

Hur stor är chansen att det skett en normalisering och att självrapporteringarna är så 
pass låga/är motsägelsefulla?   
Kan tyvärr ej svara på. Dock gällande narkotikaanvändning ligger trenden relativt stabil och 
still.  
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Finns det statistik över ungdomar som använder cannabis i Uppsala? 
Ja det gör det, alla kommuner äger sitt eget resultat. Uppsala kommuns kontaktperson finns 
på enheten för social hållbarhet - gällande Liv och Hälsa ung 

Enköpings kommun  
(Carl Gynne, lokal drog- och brottsförebyggande samordnare) 
 
Skolor i Enköping jobbar inte alls med ANDT arbete varför? 
Det korta svaret är att skolorna anser sig att de, på respektive enhet, gör det som förväntas 
av dem enligt skollagen. De har inget gemensamt tänk över förskola, grundskola och 
gymnasium. Detta är utifrån styrningsmodell att varje enhet äger sitt eget huvudansvar. De 
skolor som vill har fritt att agera därefter utifrån exempelvis ANDT, men har inga generella 
direktiv från nämnd eller ledning.  
 
Skolorna själva skulle svara att de gör arbete som både direkt och indirekt är ANDT-
förebyggande. Men det saknas samkoordinering. 

 
Varför finns inte eget hälsoäventyr i Enköping? Det är ett fantastiskt arbete ni utför, 
som gör skillnad. 
Det är ett politiskt beslut att inte bekosta ett lokalt hälsoäventyr. Det har förts upp tankar om 
detta men hitintills har hänvisningen varit att Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltning och 
politik varit nöjda med upplägget. 

 
Team Maria 

(Karin Thor, projektledare)  
 
Vad händer efter team Marias ettårs-projekt? Låter som en bra verksamhet, men 
oerhört kort.  
Oklart. HSVO ska diskutera detta den 14/6. 

 
Vad finns det för öppenvård/hjälp att få? Vad är ungdomscentrum?  
Kolla på Ungdomscentrums hemsida via Uppsala kommuns websida. Kolla hemsidorna för 
respektive kommun om du vill se vilken hjälp som finns att få i någon annan kommun. 

 
            Länsstyrelsen i Uppsala  
(Anna Haid, ANDT-samordnare och Karin Hermansson handläggare EKB-frågor) 

 
Jag tänker att skolor behöver hjälp/en modell för att skapa handlingsplaner kring 
rökning/cannabis mm 
Det håller jag med om och det är en fråga lokala samordnare och kontaktpersoner oftast i 
sina roller kan bistå i (beroende på hur många procent de har för detta uppdrag). Skolverket 
ser för närvarande över sin hemsida med råd och stöd i dessa frågor. Det är viktigt att detta 
arbete kopplas till skolans övriga hälsofrämjande uppdrag och att rutiner och roller/ansvar 
tydliggörs. Det är även viktigt att koppla skolans specifika arbete till kommunens 
övergripande ANDT-förebyggande arbete. Finns det ett kanske ett politiskt antaget lokalt 
dokument? Skolans arbete finns även som en prioriterad del i den regionala ANDT-strategin. 
Läs mer: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/publikationer/strategi-och-
atgardsprogram-andt-l-i-uppsala-lan-2017-2021.html  
 

 
Situationen runt unga ensamkommande med missbruk som inte får vård är en 
problematik som lyfts i flera debattartiklar, bl.a. denna: 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/publikationer/strategi-och-atgardsprogram-andt-l-i-uppsala-lan-2017-2021.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/publikationer/strategi-och-atgardsprogram-andt-l-i-uppsala-lan-2017-2021.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/publikationer/strategi-och-atgardsprogram-andt-l-i-uppsala-lan-2017-2021.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/publikationer/strategi-och-atgardsprogram-andt-l-i-uppsala-lan-2017-2021.html
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https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ensamkommande-fastnar-i-valfardens-mellanrum-
25796 

Vart vänder vi oss med de papperslösa ungdomarna? Till kommunen och Region 
Uppsala, som med alla andra 

Papperslösa med missbruksproblematik, vad finns det för hjälp för dom i länet?  

Landstinget/Regionen har enligt lag skyldighet att ge alla barn som vistas i Sverige vård. När 
det gäller vuxna har landstinget endast skyldighet att ge vård som inte kan anstå, men kan 
ge vård utöver detta. Därför bör man höra med sitt eget landsting/Region vad som gäller just 
här.  

Sedan berör det lite på vilken vård som avses. Missbruksvård kan ju även ges av kommunen 
och enligt SoL har alla som vistas i en kommun rätt att ansöka om bistånd och att få sitt 
ärende prövat individuellt samt få ett skriftligt avgörande som kan överklagas. Det innebär att 
personer som inte är bosatta i Sverige, men som har sin vistelse här kan ha rätt till visst 
bistånd enligt SoL. Även LVU är nog tillämplig för gruppen Det gäller även personer som 
vistas här utan uppehållstillstånd. Efter en individuell prövning kan därför vistelsekommunen 
ge vård (Migrationsverket ger inte vård). Samtalsstöd och liknande kan ges inom 
civilsamhället, t.ex. Röda Korset, Stadsmissionen, Svenska Kyrkan.   

På Region Uppsalas hemsida står det: 

”Tillståndslösa 

Genom lagstiftning har personer som vistas i landet utan tillstånd under vissa förutsättningar 
rätt till subventionerad vård. Förutsättningarna är: 

• personen skall vistas illegalt i landet 
• personen skall ej kunna eller vilja legalisera sin vistelse i landet 
• vistelsen skall vara av en längre karaktär (ej turist- eller affärsresa) 
• personen ska ej ha rätt till subventionerad vård på annan grund 

Tillståndslösa barn under 18 år, som vistas i Uppsala län har rätt till: 

• en kostnadsfri hälsoundersökning 
• hälso- och sjukvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn 
• tandvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn 
• kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och 

abortrådgivning 
• vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen 
• tolk 

Tillståndslösa vuxna över 18 år, som vistas i Uppsala län har rätt till: 

• en kostnadsfri hälsoundersökning 
• akut hälso- och sjukvård  
• hälso- och sjukvård som inte kan anstå  

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ensamkommande-fastnar-i-valfardens-mellanrum-25796
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ensamkommande-fastnar-i-valfardens-mellanrum-25796
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ensamkommande-fastnar-i-valfardens-mellanrum-25796
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ensamkommande-fastnar-i-valfardens-mellanrum-25796


8 
 

• akut tandvård  
• tandvård som inte kan anstå 
• kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och 

abortrådgivning 
• vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen 
• tolk” 

Övrigt fördjupande svar på ovan ställda frågor om ”papperslösa”: 
Socialstyrelsen har tydliggjort att: 

”Den hälso- och sjukvård, och tandvård som landstingen enligt lag är skyldiga att erbjuda 
asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd (papperslösa) skiljer mellan vuxna 
och barn. Barn omfattas av samma rättigheter till vård som de barn som är folkbokförda. 
Landstingen kan erbjuda vård i större omfattning än vad som anges i regelverken.  

Landstingen är skyldiga att erbjuda vård utifrån den enskildes medicinska behov och i 
enlighet med de prioriteringsgrunder som gäller inom hälso- och sjukvården samt i enlighet 
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gäller alla som vistas i Sverige och som har 
ett medicinskt behov av vård. 

Vård av barn 

Alla barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och 
på samma villkor som folkbokförda barn som är bosatta i Sverige. I det ingår också 
vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Undantag är de barn 
vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig. 

Vård av vuxna 

För att som vuxen få tillgång till fullständig, subventionerad hälso- och sjukvård samt 
tandvård i Sverige krävs att man är bosatt (folkbokförd) inom ett landsting eller är EU/EES-
medborgare. Landstingen är dock skyldiga att erbjuda omedelbar hälso- och sjukvård, 
inklusive tandvård, till den som vistas i ett landsting utan att vara bosatt där. 

Utöver dessa skyldigheter ska respektive landsting erbjuda alla asylsökande och 
papperslösa: 

• vård och tandvård som inte kan anstå   
• mödravård  
• vård vid abort  
• preventivmedelsrådgivning  
• läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående vård  
• hälsoundersökning (om det inte är uppenbart obehövligt).  

Av lagen och propositionen 2012/13:109. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i 
Sverige utan tillstånd framgår mer om vårdens omfattning. 

Vård i större omfattning än vad lagen kräver 

https://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas/vardensomfattning
https://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas/vardensomfattning
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Landstingen kan själva erbjuda vård i större omfattning än vad lagen kräver och flera 
landsting har arbetat fram lokala riktlinjer, som anger vilken vård som bör erbjudas 
asylsökande och papperslösa.” 

 

Läs mer här: 

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/vard-om-du-ar-
asylsokande-eller-saknar-tillstand-for-att-vistas-i-sverige/ 

https://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-
ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas 

https://www.redcross.se/vart-arbete/p/papperslosa/fragor-och-svar-om-papperslosa-och-ratten-till-
vard/ 

https://www.umo.se/att-ta-hjalp/rattigheter-och-lagar/vard-for-asylsokande-och-papperslosa/ 

https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-
barn/rb_utanfor_nastan_allt_papperslosabarn_webb.pdf 

 

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/vard-om-du-ar-asylsokande-eller-saknar-tillstand-for-att-vistas-i-sverige/
https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/vard-om-du-ar-asylsokande-eller-saknar-tillstand-for-att-vistas-i-sverige/
https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/vard-om-du-ar-asylsokande-eller-saknar-tillstand-for-att-vistas-i-sverige/
https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/vard-om-du-ar-asylsokande-eller-saknar-tillstand-for-att-vistas-i-sverige/
https://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas
https://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas
https://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas
https://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas
https://www.redcross.se/vart-arbete/p/papperslosa/fragor-och-svar-om-papperslosa-och-ratten-till-vard/
https://www.redcross.se/vart-arbete/p/papperslosa/fragor-och-svar-om-papperslosa-och-ratten-till-vard/
https://www.redcross.se/vart-arbete/p/papperslosa/fragor-och-svar-om-papperslosa-och-ratten-till-vard/
https://www.redcross.se/vart-arbete/p/papperslosa/fragor-och-svar-om-papperslosa-och-ratten-till-vard/
https://www.umo.se/att-ta-hjalp/rattigheter-och-lagar/vard-for-asylsokande-och-papperslosa/
https://www.umo.se/att-ta-hjalp/rattigheter-och-lagar/vard-for-asylsokande-och-papperslosa/
https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-barn/rb_utanfor_nastan_allt_papperslosabarn_webb.pdf
https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-barn/rb_utanfor_nastan_allt_papperslosabarn_webb.pdf
https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-barn/rb_utanfor_nastan_allt_papperslosabarn_webb.pdf
https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-barn/rb_utanfor_nastan_allt_papperslosabarn_webb.pdf
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